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Van maandag 20 tot en met vrijdag 24
Fietsenactie stationsgebied
juni rijden de GRIP-wagen én kca-bus weer Fiets kwijt? Als deze in het stationsgebied in Helmond stond en niet in de
stalling van de NS, staat hij nu mogelijk op de gemeentewerf. We halen in juni
door Helmond
en juli fietsen in het stationsgebied in Helmond weg zodat het er overzichtelijker
Vanaf maandag 20 juni rijden het Grondstoffen Inleverpunt (GRIP) en de kca-bus
tegelijk door Helmond. Zo kunt u op één locatie zowel uw afval voor het GRIP als
voor klein chemisch afval inleveren. De wagens staan elke dag op verschillende
plekken in de stad. We komen dus ook bij u in de buurt. Een bezoek aan het GRIP
en de kca-bus is gratis. Lees hieronder wat u er allemaal kunt inleveren.

en veiliger wordt voor iedereen.

Bij het GRIP kunt u de volgende afvalsoorten kwijt:
• metalen;
• kleine hoeveelheden hout en steenpuin;
• lampen;
• piepschuim (let op: geen foam, geen gekleurd piepschuim, geen vervuild
piepschuim);
• batterijen en kleine accu’s
• textiel;
• harde kunststoffen;
• frituurvet;
• elektrische apparaten;
• hol glas (bijvoorbeeld een glazen vaas) en vlak glas (bijvoorbeeld een kapotte
spiegel).
U mag maximaal één boodschappentas vol naar het GRIP brengen.
Batterijen, spaarlampen en cartridges gratis inleveren bij kca-bus
Heeft u thuis nog klein chemisch afval (kca)? In de week van 20 tot en met 24 juni
komen we met de kca-bus naar uw wijk om het op te halen! Bij de kca-bus kunt u
onder andere batterijen, accu’s, (spaar)lampen, cartridges en verfproducten gratis
inleveren. U mag klein chemisch afval onbeperkt inleveren bij de kca-bus.
Benieuwd op welke dag we bij u in de buurt zijn?
Het GRIP en de kca-bus staan volgende week elke dag op verschillende plekken in
de stad. U vindt het rondreisschema in DeAfvalApp en op www.helmond.nl/grip
en www.helmond.nl/kca. U kunt daar ook al het schema van de volgende ronde in
oktober (week van 31 oktober) bekijken. DeAfvalApp is gratis te downloaden in de
App Store of Google Play Store.
Let op: locaties kunnen afwijken van eerdere rondes. Kijk in het schema wanneer
we in welke wijk staan.

• Voor al uw vragen aan de gemeente Helmond kunt u bellen met 14 0492
• Gemeente Helmond www.helmond.nl
• Stadswinkel Frans Joseph van Thielpark 1 (Boscotondo)

Bij onze handhavers komen regelmatig meldingen binnen van hinderlijk gestalde
fietsen bij het station die de doorgang versperren, de nooduitgang van een
nabijgelegen gebouw blokkeren en voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen.
Daarom halen we de fout geparkeerde fietsen weg.
Fiets afhalen tussen 13.30 en 15.30 uur
U kunt uw fiets afhalen op de gemeentewerf op woensdag- en vrijdagmiddag
tussen 13.30 en 15.30 uur tegen betaling (pin) van €25,-. Ook dient u in het bezit
te zijn van de juiste fietssleutel.
Later dit jaar volgen mogelijk meer fietsenacties in het stationsgebied om te
zorgen dat het netjes blijft. Meer weten? Lees het nieuwsbericht op
www.helmond.nl/nieuws.
Fietsenstalling van NS
Sinds begin dit jaar heeft u toegang tot de fietsenstalling van NS bij Helmond
station met uw OV-chipkaart. De eerste 24 uur kunt u uw fiets gratis stallen,
daarna kost het 0,50 euro per dag. Wilt u uw scooter bij Helmond station stallen?
Dan kunt u gebruikmaken van de overdekte parkeergelegenheid achter de
fietsenstalling (bij het fietspad in de richting van de Binnen Parallelweg).

Vergaderingen
welstandscommissie
De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag 28 juni, 12 juli en 26 juli
2022. Alle vergaderingen beginnen om 13.30 uur. De agenda van de vergadering
is de dag voorafgaand aan de welstandsvergadering te vinden op
www.helmond.nl/welstandscommissie. Of mail naar gemeente@helmond.nl.
Dan ontvangt u de agenda van de welstandsvergadering in uw mailbox.
Wilt u een vergadering online bijwonen dan kunt u dit doorgeven via 14 0492
of via gemeente@helmond.nl.

• Openingstijden Stadswinkel maandag 12.00 - 19.00 uur,
dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 16.00 uur. Alléén op afspraak.
Maak uw afspraak op www.helmond.nl/afspraak of bel 14 0492

Geweigerde omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)

Bekendmakingen

Projectlocatie:
Caroluslaan 5

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Schootense Loop 2
07-06-2022 oprichten fietsenstalling
7029523
Aarle-Rixtelseweg 24
06-06-2022 realisatie lichtinstallatie Tennisclub
6589699
		 de horst
Beursplein
08-06-2022 plaatsen hekwerk
7033575
Schrijvershoeve 32
08-06-2022 plaatsen dakkapel
7016581
Stiphoutse Dreef 1
09-06-2022 realiseren inpandige uitlopen in de
7036901
		 bestaande pluimveestallen
de Kromme Geer 31
09-06-2022 verplaatsen uitweg
7040265
Hobbemalaan 33
09-06-2022 wijzigen bestaande garage en aanbouw 7040269
Steenovenweg 21 /
10-06-2022 oprichten mcdonald’s restaurant en
7033063
Sectie T - nr. 6139		 mcdrive
Molenstraat 215
10-06-2022 oprichten twee appartementen begane 7042385
		grond
Kaldersedijk 5A
10-06-2022 wijzigen inrit
7042795
Bruhezerweg 21
12-06-2022 vergroten woning
6789311

Ingediende evenementenvergunningen
Projectlocatie:
Ontvangstdatum: Projectomschrijving:
Dossiernr.:
Leonardusbuurt,
09-06-2022 Halloween binnenstad Helmond-Oost, 2022-X1737
Zonnekwartier, Wevershof, 		 22 oktober 2022
Vossenberg en Zangershof
Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Eventuele bezwaren kunnen pas worden
ingediend nadat de burgemeester over de plannen heeft beslist.
Verleende evenementenvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Steenovenweg 21
07-06-2022 het tijdelijk plaatsen van een
6913779
		 Vodafone zendmast
Havenweg 4
09-06-2022 Het plaatsen van overkappingen op
7008223
		 de kasteellaan en havenweg
Jadestraat 2
09-06-2022 vergroten woning
6950731
Scheerderhof 56
09-06-2022 plaatsen overkapping
6907549
Dierdonklaan 78
09-06-2022 vervangen erfafscheiding
6852777
Buizerdstraat 1-3-5-7-9-11 / 09-06-2022 vervangen asbesthoudende daken
6909195
Fluiterstraat 4-10 / Fuutstraat 4-6-8 / Gaaistraat 3-5-6-11-13-15-17A-17B /
Havikstraat 1-3-5 / Kemenadelaan 10-20 / Kievitstraat 40-42-44-46-48-56-58-60-64-66 /
Kruisbekstraat 1 t/m 27 en 31 t/m 35 (oneven)
Mierloseweg 2C
09-06-2022 verbouwen kantoor naar woonhuis
6905243
Heibloemweg 4
10-06-2022 oprichten bedrijfspand, maken uitweg 2x 6849921

Verleende evenementenvergunningen
Locatie:
Verzenddatum besluit:
Sportcomplex de Rijpel 1
08-06-2022
		
		
Winkelcentrum
03-06-2022
Brouwhorst
Sportpark Espendonk 1
07-06-2022
		
Driehoek Rijpelberg
09-06-2022
Wederhof/ Theo Driessen - Groningenhof
Hoofdstraat 150
09-06-2022
Havenplein
10-06-2022

Werkomschrijving:
Registratienr.:
Feestweekend t.b.v. 60 jaar Jubileum
2022-00081
S.v Rood-Wit 62, Sportcomplex De Rijpel 1,
7 juli t/m 11 juli 2022
Braderie Brouwhuis 35-jarig bestaan, 2022-X1568
18-9-2022
Jarig jubileum v.v. Bruheze,
2022-X1141
15 t/m 21 juni 2022
Rijpelberg live 2.1 (2 t/m 3 juli 2022)
2022-X1193
Muziek op ‘t plein, 24 juli 2022
2022-X1521
Kennedymars, Havenplein, 2 t/m 3 juli 2022-X1552

Bezwaar maken
Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken
na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de
burgemeester, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Ook kan de voorzieningenrechter van de
rechtbank te ‘s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Verzenddatum besluit:
09-06-2022

Projectomschrijving:
plaatsen reclame

Registratienr.:
50925766

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er meldingen in het kader van het Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ingekomen van:
Naam inrichting
Praxis Helmond
Gemeente Helmond

Locatie
Engelseweg 224

Omschrijving melding
Het veranderen van een winkel in
doe-het-zelf- en tuinartikelen
Sportpark De Braak
Het oprichten van een
multifunctionele sportaccommodatie

Vastgesteld bestemmingsplan Suytkade I – Hoek Taftstraat – Fluweelstraat
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van de
Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 9 juni 2022 het bestemmingsplan Suytkade I –
Hoek Taftstraat – Fluweelstraat heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met ingang van
17 juni 2022 gedurende zes weken ter inzage.
Op de locatie aan de Taftstraat 2 is een supermarkt aanwezig. Deze supermarkt heeft een
oppervlakte van circa 1.500 m² bvo, in een pand met een oppervlakte van 2.000 m² bvo.
Dit bestemmingsplan maakt de vergroting van de supermarkt mogelijk naar 2.000 m² bvo
binnen het bestaande gebouw, het aanpassen van de gevel en het aanleggen van een tweede
parkeerterrein.
Inzage
U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en op
www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is
NL.IMRO.0794.1000BP210075-2000. Wij adviseren u dit bestemmingsplan digitaal in te zien.
Wanneer u toch graag de papieren versie wilt raadplegen, plan dan een afspraak. U kunt
hiervoor bellen naar 14-0492. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch
bindend.
Beroepschrift indienen en voorlopige voorziening
Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 18 juni 2022 gedurende zes
weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:
• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;
• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig
zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen.
Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan
treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de inwerkingtreding van
het vastgestelde plan niet. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan degene die een
beroepschrift heeft ingediend ook een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen
bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovenstaand
adres. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat er een beslissing
is genomen over het verzoek.

Bezwaar maken?
Voor bekendmakingen met nummer 1 geldt: Het betreft hier een kennisgeving. Heeft u vragen
over de gepubliceerde aanvragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met het
Klant Contact Centrum via tel. 14 0492. Bezwaar maken is in dit stadium (nog) niet mogelijk.
Voor bekendmakingen met nummer 2 geldt: Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden
binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij: Burgemeester en wethouders, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Dit kan ook
digitaal via www.helmond.nl/bezwaar. Voor spoedeisende gevallen kunt u de rechter
om een tijdelijke maatregel (voorlopige voorziening) vragen. In dat geval maakt u eerst
bezwaar. Een voorlopige voorziening vraagt u daarna aan bij de Rechtbank Oost-Brabant in
’s-Hertogenbosch. Meer informatie hierover vindt u op www.rechtspraak.nl.

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie:
Datum indiening:
de Hoefkens 30
14-04-2022
Brandevoortse Dreef 101 09-05-2022
3e Haagstraat 157
21-03-2022
Abendonk 50
28-03-2022

Projectomschrijving:
oprichten bedrijfshal
plaatsen gevelreclame
verhogen dak
oprichten woning

Nr. Omgevingsloket:
6696425
6961939
6833701
6440413

Voor de bovenstaande aanvragen is de beslistermijn met maximaal zes weken verlengd.

Wilt u alle bekendmakingen lezen?
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
• Digitaal Loket een adreswijziging (verhuizing) doorgeven, GBA-uittreksel
aanvragen of een hond aan- of afmelden, kan 24 uur per dag en
7 dagen per week via www.helmond.nl

Burgemeester en wethouders van Helmond

16 juni 2022

De officiële publicatie van de informatiepagina’s van de gemeente vindt u iedere
donderdag op www.helmond.nl. In verband met eventuele bezwaartermijnen,
is de datum van publicatie op www.helmond.nl leidend.

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte
straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt

